1. KANT E IDEALISMO ALEMÃO

TÍTULO
10 Lições sobre
a Crítica da
Razão Pura

A Filosofia de
Schelling

Hegel

Seminários de
Filosofia
Contemporânea

DATA

DESCRIÇÃO

COTA

Sem data

Manuscrito de 68 páginas, de formato 14,5 cm x 19,5 cm. A primeira página,
contendo uma bibliografia sobre Kant, não se encontra numerada, assim como
a última página. Na cobertura, a lápis, aparece a indicação «Kant e Fichte».
Trata-se, provavelmente, de aulas lecionadas na Universidade dos Açores

PT / UCP / CEFi / AFM
/ A / 01

Manuscrito de 52 páginas, formato 14,5 x 19,5 cm, não numeradas. As duas
primeiras páginas são de bibliografia.

PT / UCP / CEFi / AFM
/ A / 02

Manuscrito de 118 páginas, formato 14,5 cm x 19,5 cm. As últimas 10 páginas,
intituladas «Lição final sobre Hegel», não estão numeradas. As primeiras 8
páginas do manuscrito contêm uma bibliografia de e sobre Hegel. O espaço
entre alguns parágrafos está assinalado com um X, marcando, provavelmente,
o final de uma lição.

PT /UCP / CEFi / AFM /
A / 03

Manuscrito de 128 páginas, em formato 14,5 x 19,5 cm, sobre Kant, Fichte,
Schelling e Hegel.

PT / UCP / CEFi / AFM
/ A / 04

Lições sem data, mas
seguramente anteriores a
1975, pela referência à
preparação da edição
crítica das obras de
Schelling, cuja publicação
se iniciou nesse ano.
Lições sem data, embora
seguramente posteriores
a 1978, data de
publicação da obra mais
recente indicada na
bibliografia: uma
tradução para castelhano
da edição de Ernst Nohl
dos Escritos de Juventude
de Hegel.
Sem data

2. VÁRIOS
TÍTULO
Dilthey

DATA

DESCRIÇÃO

COTA

Sem data

Manuscrito de 11 páginas, em folhas A4 cortadas pelo meio, numeradas de a1 a
a11, e manuscrito de 2 páginas, sem paginação, em formato 14,5 cm x 19,5 cm.

PT / UCP / CEFi / AFM
/ A / 05

